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9.1.2019 A8-0419/8 

Pozměňovací návrh  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že bankovní unie se 

svým jednotným mechanismem dohledu a 

jednotným mechanismem pro řešení krizí 

podněcuje a vyvolává fúze a akvizice 

v bankovním odvětví několika členských 

států a také soustřeďuje vklady a investice 

v rukou finančních gigantů, což zhoršuje 

problém institucí, které jsou „příliš velké 

na to, aby mohly padnout“; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/9 

Pozměňovací návrh  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. trvá na tom, že bankovní unie 

umožnila vznik celoevropského 

bankovního oligopolu, což je vývoj, jenž 

odporuje jednomu z jejích hlavních cílů – 

řešení problému bank, které jsou „příliš 

velké na to, aby mohly padnout“; domnívá 

se proto, že bankovní unie je pouze 

nástrojem politik k zavedení centralizace 

kapitálu a koncentrace v bankovním 

sektoru; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/10 

Pozměňovací návrh  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. odmítá myšlenku, že bankovní unie je 

nevyhnutelně nutná k řešení problému 

bank, které jsou „příliš velké na to, aby 

mohly padnout“, a pro stabilitu 

bankovního a finančního sektoru; 

domnívá se, že třídní povaha tohoto 

projektu a způsob, jakým je koncipován, 

neumožní zabránit dalšímu používání 

veřejných prostředků k záchraně velkých 

bankovních akcionářů, natož aby 

zabránily tomu, aby se banky zapojovaly 

do finančních machinací či spekulací ve 

vlastní prospěch; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/11 

Pozměňovací návrh  11 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1c. odsuzuje skutečnost, že se v nedávné 

dohodě v rámci Euroskupiny členské státy 

díky Evropskému mechanismu stability 

znovu podřizují Jednotnému fondu pro 

řešení krizí, a činí tak z veřejných 

prostředků zástavu pro budoucí finanční 

krize; 

Or. pt 



 

AM\1173516CS.docx  PE631.641v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9.1.2019 A8-0419/12 

Pozměňovací návrh  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1d. trvá na tom, že vzhledem k důležitosti 

finančního systému a s přihlédnutím k 

současným i nedávným zkušenostem je 

třeba skoncovat s politikou koncentrace 

kapitálu v bankovním sektoru a že řízení 

bank a finančního systému je třeba vložit 

do veřejných rukou; domnívá se, že tato 

dvě opatření jsou nezbytnou podmínkou 

pro to, aby byly finanční zdroje 

hospodářství využívány k rozvoji zemí 

a zlepšování životní úrovně jejich obyvatel 

a pracovníků; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/13 

Pozměňovací návrh  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. požaduje, aby bankovní unie a její 

mechanismy byly zrušeny; 

Or. pt 

 

 


